
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad var det dog, der skete, 

mit vinterfrosne hjertes kvarts 

må smelte ved at se det - 

den første dag i marts! 

 
Sådan skrev Kaj Munk om sin dejlige, 

blå anemone, som han bragte med fra 

Lolland til den barske vestjyske natur. 

Rundt omkring os i marker og haver 

spirer det frem, selv om vi intet laver. 

Naturen er fuld af underværker, 

det er jo det, vi går og mærker. 

Tro nu, at vinteren er forbi! 

Du spirer indeni. 

Årets vekslende strid blir forbav-

set blid ved forårsjævndøgnstid. 

Hjertet, som kulden har lukket, 

åbner en dør på klem; 

glæden blir næret og vugget, 

når lyset og livet bryder frem. 

 

Niels Brunse. 



 

 

 

 

Af Helle Christensen. 

 

I weekenden 9. - 10. 

marts har Andst Vol-

ley holdt volleycamp 

i Andsthallen. 
 

Der blev spillet en masse 

bold, hvor man udfordre-

de hinanden på kryds og 

tværs. Vi har leget for-

skellige lege og hygget 

rigtig meget. 

 

Vi har også haft besøg af 

unge, dygtige volleyspil-

lere, der tidligere har spil-

let og trænet volley i 

Andst.  

 

De viste øvelser, og vi 

fik lov til at spille kam-

pe mod dem. Det var et 

stort hit. Megasejt, når 

de yngre spillere vandt 

over de store piger. 

 

 

 

 



men med 

alle de søde 

volleyspille-

re. 

 

Hilsen  

Andst Volleyteam 

 

Vi vil gerne sige en STOR 

TAK til : 
 Sydbank Vejen for drikke-

dunkene. 

 Dan for at levere frugten. 

 Til Sara, Lea, Sofie og Hen-

riette for at besøge os. 

 Til alle de forældre, som 

har hjulpet på den ene eller 

anden måde med at få Cam-

pen til at fungere. 

 Og til træ-

nerne, 

som har 

sat week-

enden af 

for at væ-

re sam-

 

 



 
 

 

Det kan ikke være bedre. 
 

På det øsverste billede er Nata-

scha i målet, Mille, Sally, Flora 

og Marie klar til at standse et Dal-

by-angreb. 
 

På det nederste billede en op-

varmningssituation med Marie, 

Vanessa, Natascha, Mille, Sally 

(6) og Flora (7) mens Ida (sort) 

og hendes mor ser efter, om alt 

går rigtigt til. 

 

med, og i modsætning til de nor-

male regler, hvor næsten ingen 

har lyst til at spille "bagerste 

mand", var der kamp om at få lov 

til at stå i mål.  

De tre deltagende hold gav hinan-

den nogle meget jævnbyrdige 

kampe, og selvom AUI-pigerne to 

gange fik to kampe i træk, fik de 

vist, at konditionen er i top.  

Tre sejre, en uafgjort, og en 

fin formiddag.  

 

 

 

Af Kurt B. Frederiksen. 

U 8-pigerne i AUI har væ-

ret til et træningsstævne i 

indefodbold i Dalbyhallen.  

De to trænere blev enige om at 

spille med børnevenlige regler, 

hvor holdene er fem spillere på 

banen, og hvor én af spillerne er 

målmand og må tage med hæn-

der.  

Det var pigerne meget tilfredse  



 

 

 

 

TIL EFTERTANKE: 

”Det er umuligt”, sagde stoltheden. 

”Det er risikabelt”, sagde erfaringen. 

”Det er formålsløst”, sagde fornuften. 

”Prøv alligevel”, hviskede håbet. 

En bil starter ud ad en landevej med en 

jævn fart af 80 km i timen. 

En halv time senere starter en anden bil 

ud ad samme landevej med en fart af 100 

km. i timen. 

Hvor længe har den første bil kørt, da 

den indhentes af den anden? 
 

Se svaret i næste avis. 



 

 

 

 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  

Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 7680-1088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandag, 18. marts 
09:30 Gymnastik på Solhøj 

 

tirsdag, 19. marts 
17:15 Spejdernes gruppem. 

 

onsdag, 20. marts 
14:00 Krolf på Solhøj 

19:00 Andst Vandværk  

    Generalforsamling 

19:30 Bankospil - Gamst  

    Forsamlingshus 

 

torsdag, 21. marts 
10:00 Krolf på Solhøj 

12:00 Fællesspisning  

    på Solhøj 

 

søndag, 24. marts 
09:00 Gudstjenste 

14:00 Banko på Solhøj 
 

 

EHMSEN AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

BOGBUSSEN 
Holder hver tirsdag 

kl. 13.15 - 13.45 

på hjørnet af 

Markdannersvej  

og Vestergyden 
Har du bestemte ønsker ved-

rørende titler eller emner,  

kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 


